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In data de 12 decembrie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 

lucrările cu următoarea ordine de zi: 
 
Ora 09.00 

Întâlnirea Grupului multisectorial de lucru pentru egalitate de gen 
 

 

Ora 10.00, Senat, Salonul Alb, Corp B1, nivel P1 
 

Dezbaterea şi avizarea Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018, şedinţă 
comună cu Comisia pentru politică externă a Senatului (Invitaţi: Ministerul Finanţelor 
Publice şi Ministerul Afacerilor Externe) 

 
Ora 14.15, în şedinţă separată  
 

Dezbaterea şi avizarea PLx 509/2017 - Proiect de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.15/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România  

 
 

Ora 11.00  
Întrevedere cu Grupul parlamentar de prietenie cu România din Republica Islamică 

Iran, comună cu Comisia pentru politică externă a Senatului – Amânată la cererea părţii 
iraniene 
 

Ora 15.00 
 Subcomisia pentru dezvoltare durabilă 

 
Diverse 
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În şedinţa Grupului multisectorial de lucru pentru egalitate de gen de la ora 09.00  

s-a aprobat Platforma de lucru pe care acest for şi-o propune pentru perioada 2018-2020, 
ţinându-se cont atât de propunerile domnului preşedinte Wiener, cât şi de cea formulată de 
doamna vicepreşedinte Intotero de a adresa o invitaţie domnului ambasador al UNICEF 
pentru a se alătura Grupului de lucru.  

Prin luările de cuvânt, toţi cei prezenţi au menţionat că formele de violenţă fac, din 
păcate, parte din viaţa noastră şi numai printr-o implicare reală a tuturor factorilor de 
decizie şi a autorităţilor locale acest flagel poate fi prevenit şi eliminat.  

De asemenea, membrii Grupului prezenţi la şedinţă au subliniat importanţa 
conştientizării şi informării opiniei publice, absolut obligatorie, despre acest fenomen 
îngrijorător, uneori cu consecinţe dramatice.  

Doamna preşedinte Biró Rozália-Ibolya a prezentat răspunsul primit din partea 
Ministerului Justiţiei la întrebarea formulată privind stadiul armonizării legislaţiei din 
România cu prevederile Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea 
violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice. 

Membrii Grupului prezenţi la şedinţă au lansat propunerea ca în cadrul şedinţei din 
luna februarie să fie prezentate iniţiative şi acţiuni care pot fi promovate în luna martie a 
anului 2018, grupul ţintă fiind femeile care suferă de violenţă domestică. 

În aceeaşi zi, la ora 10.00, la Salonul Alb, Senat, în şedinţă comună, membrii 
Comisiilor pentru politică externă ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au analizat proiectul 
Legii bugetului de stat pe anul 2018 şi dispoziţiile acestuia cu privire la bugetul Ministerului 
Afacerilor Externe. 

În prezentarea pe scurt a bugetului Ministerului Afacerilor Externe pentru anul 2018 
domnul Secretar de Stat Alexandru Micula a afirmat că bugetul pentru anul 2018 este mai 
mare cu 21,86% decât bugetul pe anul 2017 pentru că se apropie preşedinţia României a 
Consiliului UE 2019 (coordonare inter-instituţională, aspecte logistice de comunicare 
publică, pregătire personal), aceasta reprezentând principalul motiv de creştere. 

În ceea ce priveşte diplomaţia publică, culturală şi ştiinţifică au fost menţionate 
proiecte fanion ale Ministerului Afacerilor Externe cum ar fi marcarea Centenarul Primului 
Război Mondial şi al Marii Uniri, pregătirea şi, ulterior, derularea Sezonului România-
Franţa. 

În ceea ce priveşte proiectele pe termen lung, s-a susţinut necesitatea creşterii 
calităţii serviciilor consulare, finalizarea demersurilor de operaţionalizare a oficiilor 
consulare la Stuttgard, Manchester şi Miami, finalizarea demersurilor de relocare a secţiilor 
consulare ale misiunilor diplomatice la Londra, Paris, demararea procedurilor necesare 
pentru operaţionalizarea consulatelor generale ale României la Salzburg, Haifa şi 
Melbourne, întreţinerea sediilor misiunilor diplomatice din străinătate care necesită 
reparaţii, atât din punct de vedere funcţional, cât şi vizual, precum şi deschiderea 
Institutului Cultural Român de la Kiev, dacă condiţiile politice vor fi favorabile. 

In ceea ce priveşte investiţiile publice, s-a afirmat că pentru următorii ani sunt 
proiecte relevante care necesită finanţare semnificativă cum ar fi edificarea unui nou sediu 
pentru Ministerul Afacerilor Externe, reabilitarea sediului Reprezentanţei Permanente a 
României de la Bruxelles, restaurarea Palatului Behague (sediul Ambasadei României la 
Paris). 
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 În timpul dezbaterilor au fost adresate întrebări referitoare la bugetul alocat pentru 
pregătirea preşedinţiei României la Consiliul UE, la pregătirea personalului, la bugetarea 
consulatelor itinerante, precum şi dacă sunt prevăzuţi în buget bani pentru noul sediul al 
Ministerului. 

Răspunzând întrebărilor, domnul Secretar de Stat Micula a afirmat că au fost 
alocate sume în buget pentru pregătirea preşedinţiei, în total, de 125 milioane lei, din care 
19,143 lei reprezentând cheltuieli cu resursa umana, a mai precizat că au nominalizări 
pentru absolut toate cele 450 de comitete şi că au început programele de pregătire. 

Referitor la consulatele itinerante a menţionat că Legea nu a fost adoptată, aflându-
se la Camera decizională, iar pentru Palatul Behague de la Paris au fost alocate sume de 
aproximativ 1 milion de euro.  

În ceea ce priveste noul sediu MAE a afirmat că este în curs un studiu de 
fezabilitate, estimarea fiind de 10-14 milioane euro, că acest proiect poate fi finanţat printr-
o linie separată, chiar prin credit bancar, actualmente afându-se într-o fază birocratică. 

La acest proiect de Lege, bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru anul 2018, 
au fost depuse amendamente din partea PNL, USR, UDMR şi PMP.  

Au avut loc discuţii legate de procedura de depunere a amendamentelor şi s-a decis 
înaintarea amendamentelor către Comisiile de buget ale Camerei Deputaţilor şi Senatului. 

La finalizarea dezbaterilor, membrii celor două Comisii au avizat favorabil proiectul 
de Lege, cu majoritate de voturi şi 5 voturi împotrivă. 

Au participat la şedinţă domnul Alexandru Micula, Secretar de Stat şi domnul 
Serban Moisîi, Secretar General adjunct din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. 

După dezbaterea de la ora 10.00, membrii Comisiei pentru politică externă, în 
sedinţă separată, au hotărât modificarea ordinii de zi în sensul că au aprobat dezbaterea în 
continuare a proiectului de Lege nr.509. 

In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de Lege.  

Tot marţi, 12 decembrie a.c., la ora 15.00 a avut loc şedinţa Subcomisiei pentru 
dezvoltare durabila unde a fost invitat domnul Borbely Laszlo, consilier de stat, care a făcut 
aprecieri privind importanţa crucială a diplomaţiei parlamentare în îndeplinirea obiectivelor 
de dezvoltare durabilă, a subliniat necesitatea imperioasă pentru o eficientă şi substanţială 
colaborare interinstituţională şi a făcut o trecere în revistă a iniţiativelor şi acţiunilor 
promovate la nivelul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului, pe 
care domnia sa îl coordonează. 

Subliniid importanţa majoră a Declaraţiei Parlamentului privind Obiectivele de 
Dezvoltare Durabilă, domnul consilier de stat a amintit că acest document stipulează foarte 
clar direcţii de acţiune şi paşii de urmat pentru implementarea obiectivelor de dezvoltare 
durabilă. 

Domnul preşedinte al Subcomisiei Korodi a făcut aprecieri la adresa acţiunilor 
desfăşurate de Departament, felicitând toate aceste realizări, propunând ca expertiza şi 
calificarea profesională a membrilor Subcomisiei să poată fi valorificată la nivelui Grupului 
de revizuire a SNDD.  

Totodată, domnul Korodi a menţionat că există domenii care au legătură cu ţintele 
Agendei 2030 pentru care, din păcate, nu există politici publice, iar rolul Subcomisiei este 
extrem de important în identificarea acestora, în lansarea de dezbateri cu specialişti, în 
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redactare de documente care semnalează problemele şi recomandă soluţii, iar toate 
aceste acţiuni de la nivelul Subcomisiei parlamentare vor trage semnale pentru comisiile 
de specialitate ale Parlamentului pentru demararea de dezbateri, ducând la modificarea 
legislaţiei şi la umplerea golurilor procedurale. 

Propunerile formulate de membrii Subcomisiei pentru Dezvoltare Durabilă au fost 
apreciate de cei prezenţi, ca fiind pârghii importante în realizarea implementării, la nivel 
naţional, a obiectivelor de dezvoltare durabilă. 

La şedinţele Comisiei din data de 12 decembrie şi-au înregistrat prezenţa un număr 
de 14 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Intotero Natalia-
Elena (PSD),  Furtună Mirela (PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Cosma Andreea 
(PSD),  Dobrovie Matei-Adrian (USR), Dumitrache Ileana Cristina (PSD), Ganţ Ovidiu-
Victor (Minorităţi Naţionale), Gerea Andrei Dominic (ALDE), Dumitru Gherman (PSD), 
Korodi Attila (UDMR), Văcaru Alin Vasile (Neafiliat), Voicu Mihai Alexandru (PNL). Au 
fost absenţi: Barna Ilie Dan (USR), Culeafă Mihai (PNL), Balan Ioan (PNL), Constantin 
Daniel (Neafiliat), Ponta Victor-Viorel (Neafiliat), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD) şi Tomac 
Eugen (PMP).  

 
    Preşedinte,                  Secretar, 

 
             Biró Rozália-Ibolya                                       Mirela Furtună 
 
 


